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τις hιιιρΟυωτικι-.; <ιbι •ν<ιμίt.,. τη.;; βιομ11χ<ινια.; μα.; με χαρακτηρι·

Σταύρος Β ου λγαράκη ς ΧΜ
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σι•νολο τη ς βιομηχανι(ι,,; μιις

.. .,

μειου μtνη ανταγωνιστιχοτητα των

~. τσι. τη χρονι(ι cιι•τη ;η_>ωτοψφα νιζοντα ι μεγιιλε ς ζ ημιες στο

1.2 .

1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1.1 . Γενικ ές διαπιστώσεις

Σ υ μμετοχή τη ς Κεντ ρι κ ή ς Μα κεδονίας στη

βιομηχανική ανάπτ v ξη
Σημαντικά t)ι· ωρησrψε bιιο μεγέΟη: πρώτο . η1ν εξελιξη τοι

α. Τα πρωτογενή στο ιχεία προέρχονται από τις δημοσιεί•σεις
στο Ι CΛ Ρ ισολογισμών επιχειρησεων νομικής μορφή ς Α.1:-.. και

πάγιοι•

ενt·ργητιχοί•.

ποι •

πληροψορ ε ι

για

την

ι rωρχοι•οα

f πενδυτιχή τάση και δεύτερο, το σι•νολο των ιιπασχι>Αοι·μενων

Ε. Π .Ε .. οι αριθμοδείκτες μετά από σχετική επεξεργασια των

κεφαλαίων σαν κρι τ ήριο σποι ~δαιότητας της οιχονnμιχης δρα

στοιχείων.

στηριότη τας.

Εδώ. πρέπει να τονίσουμε τη σχετικη <ιξί<ι των

ιιτοιχείων. που Οα συνεχίσει να αποτελεί σοβαρί> πρόβλημα στην

F-:τσι, αναφορικά μf το μέγεΟος το υ πϊιγιου ενεργητικοί• και

αντικειμενική προσέγγιση της οικονομικής μας πραγματικότη

τη bιαχρονιχτi του εξέλιξη. προκύπτει. ότι πριν από το

τιι.,; .

Κεντρικη Μακεδονία χαλίιπτει το

ειιν

δεν γίνει υποχρεωτική

η

εφαρμογή

του

ενιαίου

λογιστι κοί• σι~στήματος και η δημοσίει1ση των στοιχείων εκμε

της ελληνιχη.;; βιομηχανία ς·'. tνω

τάλλει•ση ς (πωλήσεις, κί>στος παραγωγης κλπ.).

και με τάση αυξητική .

β . Ί ιι ϊJι.ιιu της χρονική.; περιοδου

1978-84 καΟοριστηκαν απο

μόνα τοιις. κ<ιΟω ς στο προηγουμενο συνεδριο τοι• Τ.Ε.Ε. για τη
βιομηχιινίcι τα στοιχει<ι i ·ιrταναν μέχρι το
επίκ<ιιρcι στοιχηα τοι • l (' ΛΡ είναι του

1977. ενω τα πιο
1984.

Η πrρίοbο-, ηνιιι πϊιντως ενδιαιrέρουσα, διότι περιλαμβάνει
δί•ο κιιλές χρονιές. ωτως θεωρούνται το 1978 και κυρίως το
1!'JRΩ . οπότε και οημηωΟηκε ρεκόρ στις εξαγωγες μας.
Τ αυτοχρονα ϊ>μω~ η περίοδο ς αυτή περιλαμβάνει και τα επα

χι">λοι•Οα της hεί1τερης πετρελαική ς χρίσης, ποι• αρχίζει το 1979.

1981 η
1;~·~ περιπου του συνολου
μετά τι> 1981 το 1η•• περίπου

Ο ίδιος περίποι• συσχετισμός διcιπιστωνεται αν<ιφορικα και μt
το συνολο των απαοχολσι'ψενων χι· φαλα ί ων .
~.μφανι ζετcιι σι •νεπως μια αιιξηση στη συμμΕτοχή της βιοιιΙJ·

χανιας τη ς Κεντριχηι;, Ι\Ιαχrδονιας στο αντιστοιχο συνολο ιης,
χωρας. Κατα τη γνιjψη μας η αt•ξηση αυτή δfν ειναι ουσιαστιχη,
διϊ>τι ήbη από το

1!18 1.

με την απόφαση

791 /8 1.

είχαν cιπαγο

ρευτfί οι f;τενl)ί•ση; στο λεκανοπέδιο της Αττικής. με αποτε
λεσμα σι•νεπιiι.; την αί•ξηαη της σχετικής βαρί•τητας των άλλων

χαθως και την t·ισοδό μας στην Ε.0.Κ. πο υ συνεπαγεται την

περιοχ<:>ν στο σί•νολο της βιομηχανίας. 11 σχέση Οα επηρΕασδεί
αρνητιχ{ι μετά την τελευταία άρση τη ς απαγόρευσης επενδύ

εγχ<ιτάλι-ιψη τοι• μέχρι τότε κακως νοούμενου προστατευτι

σεων στο λεκανοπέδιο τ η ς Αττικής ((<αντί

γ. Υπάρχει μω χαρακτηριστική τομή στην περίοδο
που συμβαίνει το

84/84))).

Αναφορικά τώρα με τη ν εξέλιξη χαρακτηριστικών αριδμοδει

σμοίι.

197 -84
1982. Από τη μια μεριά επιτρέπεται με το

κτων, παρατηρείται συνεχής επιδείνωση της δανειακής επιβά

α ποτέλεσ μ α τη ς πλασματική αύξησή τους και την αντίστοιχη.

ρυνσης, μείωση της αποδοτικότητας ιδίων και συνολικών
χεψαλαίων λόγω τη ς μείωσης των κερδών , και πτωση των
cιποπλη{)ωρισμένων επενδύσεων κάτω και από το επίπεδο του

επ ίσης πλασματική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων .

1978.

1249/82 η αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων με
Ετσι, ορισμέ

νοι αριθμοδείκτες υφίστανται τη χρον ιά αυτή αλλοιωτιχή επί

Πάντω ς . η κατάσταση φαίνεται να είναι στο σύνολο για την

δρασ η . όπως για παράδειγμα η βελτίωση του δείκτη δανειακής

Κ εντρ ι κή Μ ακεδ ονία καλύτερη από αυτήν σε επίπεδο χώρας .

επ ιβάρυνσης.
Ταυτόχρονα όμως το

10

t:::τσι .

1982

είναι κατά πάσα πιt>ανότητα το

-

ενώ στο σύνολό της η ελληνική βιομηχανία εμφανίζει από το

..,

Ι 982 συνεχώς ζημιές , στην Κεντρική Μακεδονία η βιομηχανία
παρουσιάζει σιινεχώς κέρδη στην περίοδο

1978-84.
- από τα απασχολούμενα κεφάλα. J. το 72% ήταν ξένα το
1978. ενω το 1984 η σχέση χειροτερεί1ει και γίνεται 80%, ενώ οι
αντίστοιχες τιμές σε επίπεδο χώρας είναι 75 1)(1 και 84'.1!1.
1.3 .

Κλαδική διάρθρωση της βιομηχανiας στην

ΜελrτήΟηκαν τα στοιχεία ισολογισμών πλέον των 800 επιχει
ρήσεων (Α . Ε. και Ε.Π .!'...), που είναι εγκαταστημένες στην
Κ εντρικη Μακεδονία .

11 βιομηχανική δραστηριότητα εξακολουt>εί να είναι συγκε
ντρωμένη στην περιοχιi Θεσ/νίκης, ενώ από τις νέες βιομη
χcινικt·ι: tι;ινες και παρά τα αυξημ ένα κίνητρα ε πενδυσεων που
ιυχϊ1ο ι •ν σε αιιτές, μ\)νο το Κ ιλκίς προσελκiι ει επενδυτές. καθώς
σι1νfη • ιΊζtι τα αυξημένα κινητρα και την μικρή απόσταση από τη
Θεσ/νίκη .
βιnμηχανικούς κλάδους τη ς ΕΣΥΕ, δεν

20

Χαρακτηριστ ικό γνώρισμα τη ς επενδυτικής τάσης στην πε 

ριοχή είναι, οτι το

1262/82
δρχ .,

Κεντρική Μακεδονiα

Απί) τοιις συνολικά

1.4. Επενδύσεις στην Κεντρική Μακεδονία
1.4 . 1. Επενδύσεις του Ν. 1262/ 82 J

46 1){1

των επενδύσεων, που υπάχθηκαν στο

μέχρι σήμ ερα και έχουν ύψος επένδυσης μέχρι

αφορούν

τους

κλάδους

ειδών

διατροφής

(9%). ενώ η αντίστοιχη
38% στο σίJ νολο (26% είδη

300

(37'~•)

εκ.

και

κλωστοϋφαντοιιργίας

σιιμμετοχή σε

επίπεδο χώρας είναι

διατροφής και

1 2 1.Jιι κλωστουφαντουργικά).

1 .4.2.

Επενδύσεις των Μ . Ο . Π . 4

Το 1986 αξιολογή{)ηκαν και προωθήθηκαν για έγ κριση στην
Ε.0.Κ.

και

στα πλαίσια των

Μ εσογειακών Ολοκληρωμένων

Προγρα μμάτων επενδυτικές προτάσεις συνολικοί~ ύψους

δισ. δρχ .. από τα οποία

40.3

Από αυτά Ι 6. Ι δ ι σ. δρχ . ή ποσοστό
c:rαντουργία και

6,6 δισ.

49,9

δισ. δρχ. αφορούν τη μεταποίηση.

40%

αφορούν την κλωστου

δρχ. ή ποσοστό Ι 6 1Χ1 τα είδη διατροφής .

Χαρακτηριστικό είναι. ότι

απροιrωποίι νται στη Κεντρ ική Μακεδονία δύο: οι βιομηχανίες

στην κλωστοϋφαντουργία και

παραγι;ιγων πετρελιιιου και άνδρακος (η Ε. Κ .Ο. συμπεριλαμβά
νεται στις χημικες βιομηχανίες) και οι βασικές μεταλλουργικές
βιομηχανίες . δηλοδή παρuγωγής και πρώτης κατεργασίας σιδή

2.

55 % του ύψους των επενδύσεων
15% στα είδη διατροφής αφορούν

την περιοχή Κεντρική ς Μακεδονίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

-

Η βιομηχανική ανάπτυξη και η κλαδική τη ς διάρf)ρωση στην

{!Οtι και λοιπι;η, μετάλλων.

Μ ε κριτήριο το σί•νολο των απασχολούμενων κεφαλαίων

Κ εντρικιi Μακ ε δονία αντανακλά τις αδυναμίες της ελληνικής

πρΩκι" πτει η ακολουt! η κλαδική διαρθρωση τη ς βιομηχανίας

βιομηχανίας που δυστυχώς δεν παρουσιάζε ι τάσεις βελτίωση ς.

στην Κεντρική Μ ακεδονία:

Συν οψ ίζου μ ε ορισμένες από τις χαρακτηριστικότερες5:

-

Ο κλάδος ειδων διατρΩφής κατέχει την πρωτη Οέση. με

διάρt>ρωση

του

βιομηχανικού προϊόντο ς παραμένει

το ποσοστό

Ακολουθεί ο κλάδος των υφαντικών βιομηχανιών , όπου

μαζί με ελαφροίις κλ<'ιδους ενδ ι άμεσων αγαθών, αντιπροσω

Συγκεκριμένα, ενώ το

1978

ο κλάδος κάλυπτε τ ο

συνολικά απασχολουμένων κεφαλαίων, το
αυτό είναι

-

- 11

f>ιαχρονικά αμετά βλητη, ενώ έχει μέσα της μια τέτοια σύνθεση,
:τΩι • σι•νιστά μια πολί1 σοβαρή, καθοριστική αδυναμία: οι,
«παραδοσιακοίιι κλάδοι (δηλ. απλά καταναλωτικά είδη , τυπο 

σαφή αυξητική τάση συμμετοχής.

19 4

2 1%

των

26%.

διακρίνεται μια πτωτική τάση συμμετοχής,

1978 έναντι 15 )(1 το 1984 .
- Σταθερό περίπου ποσοστό

19%

περίπου το

1

συμμετοχής χαρακτηρίζει τους

κλάδου ς:

ποτών,

71.111

καπνοβιομηχανίας, 9 Κ1 περίπου

10%

περίπου -με σημαντικές παρουσίες

Ε. Κ .Ο. και Χημικέ ς Βιομηχανίες Β . Ελλάδας- προϊόντων από μη

μεταλλικά ορυκτά, που αφορούν κατά κυριο λόγο τις βιομη 
χανίες επεξεργασίας μαρμάρων και δομικι;ιν υλ ικών. με συμμε

10 1.1!1.

Συμπερασματικά ,

οι κλάδοι μιας υποτυπώδους ανάπτυξης των κ εφαλαιουχικών
αγαθών δεν έχουν παρά μικρό ποσοστό (14%) και δεν αποτε
λούνται παρά από ελαφράς τεχνολογική ς μορφής μονάδε ς.

6

Απουσία

καδετοποίησης

τη ς

παραγωγής.

μόνο βιομηχανικοί κλάδοι καλύπτουν το

ή στα πρι;,τα στάδια τη ς παραγωγικής διαδικασίας. Το γεγονός

σε ενδιάμεσα και σε τελειο ποιημένα αγα{)ά, δεν αc:rήνt'ι περιΟω
ρια ανάπτυξης της βιομηχcινίας. Την κατάσταση cιποδί/'ιοιιν
εύγλωττα η αξία και η bιάρf)ρωση των ε·ξαγωγων μα ς:

Καλίιπτοιιν μόνο το 50'Υ.ι των εωαγωγ<;ιν μας κcιι αποτι λοί•ν
ται κατά 30 1Υι1 από πρσιόντα τΩ\ • γεωργικοι • τομεα.

ενώ το

ύλες κα ι

αποκλειστικά από

2 κλάδους:

δηλ . είδη

διατροφής και κλωστοϋφαντουργίες.

Π αραμένοντας στους δύο αυτούς κυρίαρχους βιομηχανικούς
κλάδους, οι αρ ι{)μοδείκτες που χαρακτηρίζουν την οικονομική
τους κατάσταση είναι καλύτεροι των αντίστοιχων σε επίπεδο
χώρα ς.

-

50%

1Ϊ '••

πρωτε.;

βιομηχανικι'ι, τη ς ι'λαφρά ς ομως βιομηχανι<1 ς και

παραδοσιακιίJν κλάδων, που σήμερα προσq έροντcιι από πολλές
χωρε ς και με πολυ ανταγωνιιπικοi1ς όροι1ς και ιιπερο χη .

-

Πnλί• μικρΩ ποσοστό του σι•νολικοiι κεφαλαιου είναι ιδιο

κεφάλαιο και η τάση ραγδαίας χειροτέρε-ι •ιτη ς τοι • ε·iνcιι εμq-ανέ
στερη .

· Ετσι,

στη βιο μ ηχανί.α ειδών διατροφής ο συντελεστή ς δανειακής

επιβ άρυνσης είναι

στους

αυτό μεγαλώνει την εξάρτηση της βιομηχανίας σε πρωτες ί•λες.

8Ο 1Χ1 περίπου της βιομηχανικής δραστηριότητας τη ς περιοχή ς .

40% καλύπτεται

αφοί•

περισσότερους κλάδους η πρ οσπάθεια περιορίζεται στα τελικίι

1

χη μ ικών βιομηχανιών.

μη εξειδικευμένης εργασίας)

πεύουν το συντριπτικό ποσοστό της παραγωγής. Αλλά και αυτοί

-

περίπου

τοχή επίσης

ποιημένης τεχνολογίας. έντασης

75 1)(1

ιδίων κεφαλαίων κοινή,

έναντι

77% και η αποδοτικότητα των
περίπου 5 1.1\1 (μέσες τιμές 5ετίας Ι 980-

84).
- στην κλωστοϋφαντουργία αντίστοιχα 69% έναντι 80%. και
4 .3% έναντι ζημιών σε επίπεδο χώρας. Βέβαια στο σί•νολο χώρας
οι κλωστουφαντουργίες περιλαμβάνουν και τις μεγάλες προβλη
ματικές επιχειρήσεις του

κλάδοι • . που ως γνωστό δεν ειναι

εγκαταστημένες στην Κ εντρική Μ cικεδονιcι.

t.πιπλέον. οι επενδί1σεις -όσες γίνονται ιi προγρcτμματίζονται
να γίνουν- κατει•θiι νοντα ι στη συντριπτική τους πλειοψηc:rία

στους «παραδοσιακοiις» κλάδους όπως προκί1πτει από τις
υπαγωγές στο

. 1262/82

και τα Μ .0. Π . Με τον τρόπο ομως

αυτό αναπαράγονται σε μεγάλο βαθμ ό οι αδυναμίες της ελλη
νικ1;ς βιομηχανία ς που σκιαγραφήσαμε .
~ε διαφωνοίι με. ότι ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας μας

πρέπει να ξεκινήσει από το υπάρχον βιομηχανικό δυναμικό,
ι;ισπ πιιι;,τιστα να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόν
των ποι • ήδη παράγουμε.

11

Ταυτόχρονα όμως διαπιστώνουμε, ότι δεν υπάρχει καμμιά
τάση σε τομείς καt>ετοποιημένης παραγωγής και παραγωγής

κεφαλαιουχικών αγαt>ών, που t>α συνέβαλαν στη δημιουργία
προύποt>έσεων αυτόνομης βιομηχανικής ανάπτυξη ς και στον
περιορισμό του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών, καt>ώς ο
ε ισαγόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελεί το Ι /3 των
ε ισαγωγών μας .

Ας εξετάσουμε πιο συγκριμμένα τους κλάδους ειδών διατρο
φής (κύρια κονσερβοποίηση οπωροκηπευτικών) και κλωστοϋ
φαντουργίας, που κυριαρχούν στην περιοχή μας:

- τυποποιημένων στοιχείων μόνωσης ψυκτικών θαλάμων και
γενικότερα προκατασκευασμένων στοιχείων για την ανέγερση
βιομηχανοστασίων (panels αλουμινίου - πολυουραιθάνη ς),
- μηχανολογικού εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας με
την επαναχρησιμοποίηση απορριπτόμενη ς δερμικής ενέργειας
καt}ώς και λεβητοστάσια καύσης πυρήνων φρούτων αντί
μαζούτ. Ας σημειωδεί, ότι τέτοιες επενδύσεις έχουν κατά
αυξημένη κρατική επιχορήγηση,

15%

- μηχανολογικού εξοπλισμού βαφείων, διαλογητηρίων, συ
σκευαστηρίων και σε μεγάλο βαt>μό κονσερβοποιείων. Με τον

α. Καταναλωτικά πρότυπα και νέα προϊόντα στους κλάδους
αυτούς επιβάλλονται από την τεχνολογία τροφίμων, υφαντικών
ινών, υφασμάτων και βαφής , και από τους κατασκευαστές του

τρόπο αυτό δα μπορούσαν να αξιοποιηθούν παραγωγικότερα
τα μηχανουργεί(.1 της περιοχής, κυeίως της Θεσ/νίκης.

μηχανολογικού εξοπλισμού.

τον Τομέα Εργαλειομηχανών της Π ολυτεχνικής Σχολής Θεσ/νί

Τ εχνολογία και κατασκευαστές αλληλοκαδορίζονται συνεργα

Ενδιαφέρον για επιστημονική ενημέρω ση έχει εκδηλωδεί αnό
κης.

ζόμενοι στενά.

li

Επίση ς, ο ΕΟΜΜΕΧ χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και κατα 

σημερινή τάση

είναι περισσότερο καt>ετοποιημένη και

πολυπλοκότερη παραγωγική διαδικασία .

σκευή των σχετικών προτύπων .

παραμένου με εξαρτημένοι από το εξωτερικό στο τι, πως, με τι

Για την επιτυχία βέβαια μιας τέτοιας προοπτικής χρειάζεται
κατά τη γνώ μη μας κρατική παρέμβαση μέσα από τη χάραξη
συγκεκριμένης αναπτυξιακής πολιτικής και το συντονισμό των

και πόσο και για ποιούς δα παράγουμε, ενώ αδυνατούμε να
επ ηρεάσουμε στο ελάχιστο τις καταναλωτικές τάσεις.

υπεύt>υνων φορέων (ΕΟΜΜΕΧ, ΕΛΟΤ, ΕΤΒΑ, Ανώτατα Εκπαι
δευτικά Ι δρύματα , Βιομ/κά και Βιοτεχνικά Ε.::·μελητήρια).

Εμείς δεν διαt>έτουμε τίποτα από αυτά .

β. Οι μονάδες είναι
παράγεται

η

πρώτη

· Ετσι,

συνεχίζουμε να

συγκεντρωμένες στις περιοχές, όπου
ύλη,

ε ιδικότερα

δε

τα

διαλογητήρια,

συσκευαστήρια και κονσερβοποιεία φρούτων των νομών Π έλ

λας και Ημαt> ίας αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από
το

50% της συνολικής εγκαταστημένης δυναμικότητας στη χώρα

μας6. Η συγκέντρωση των μονάδων αποτελεί πρόσ6 ετο δετικό

στο ιχείο για την διεύρυνση της δραστηριότητας υφιστάμενων
νέων μονάδ<ι ν κατασκευής σχετικών μηχ/των παραγωγής.
Ειδικότερα πρόκειται για κατασκευή :

-

μηχανολογικού εξοπλισμού κλιματισμού-ύγρανση ς κλωστη

ρίων και ψυκτικών συγκροτημάτων για την επεξεργασία των
οπωροκηπευτικών . Σήμερα το μέγιστο ποσοστό του εξοπλισμού
εισάγεται με το κλειδί στο χέρι , συμπεριλαμβανομένων των

αεραγωγών και των σωληνώσεων ακόμη ,
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Παραπομπέι;:

ι . Ο .Τ.

2.

3.2.83

σελ . ι 7

Τα συγκριτικά στοιχεία σε επίπεδο χώρας προέκυψαν από σχετική

επεξεργασία δημοσιευμένων μεγεi)ών της ελληνικής βιομηχανίας στο

Οικονομικό Δελτίο της Εμπορικής Τράπεζας (Οκτώβρης

- Δεκέμβρης
1985, σελ. 20), Ο.Τ. 10.3.83 σελ. 18, Ο.Τ . 15.3.84 σελ. 17, Ο.Τ. 28.3.85
σελ. 19, Ο.Τ. 20.2.86 σελ. 67.
3. Επεξεργασία στοιχείων της ΥΠΑΚΜ
4. Επεξεργασία στοιχείων από σχετική δημοσίευση του ΥΠΕΘΟ .
5. Από την εισήγηση Κ. Σιδηρόπουλου «Παραγωγικότητα και ελληνική
πραγματικότητα» στις ημερίδες ΕΛΚΕ ΠΑ -ΣΕΒΕ, Οκτώβρης 86, όπου
αναφερονται λεπτομερώς οι σχετικές πηγές.

6.

Αναmvξιακές δυνατότητες Κ.χ. Δ . Μακεδονίας, Εμπορική Τράπε

ζα,

1987,

σελ.

15.

